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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .كاتهالسالم عليكم ورحمة هللا وبر 

 عوين،أجمصوحب  نبينوا محمود وعلوى  لو  و  ،عبده ورسوول الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على 
 أما بعد:

 :-رحم  هللا تعالى-قال اإلمام مسلم 
َثَنا"  ّللاَِّ  َعْبودِ  نْ َعو ّللاَِّ  ع َبْيودِ  نِ ْبو َطْلَحو َ  ْبونِ  َسوىِعي َعونْ  ِشَهاب   اْبنِ  َعنِ  َماِلك   َعَلى َقَرْأت   :َقالَ  َيْحَيى ْبن   َيْحَيى َحدَّ
وول   َوَقفَ  :َقالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  و فو  -وسولم عليو  هللا صولى- ّللاَِّ  َرس   ،َيْسوََل وَن    نَّوا ِ ِلل ِبِمًنوى اْلوَوَدا ِ   ِ َحجَّ

ل   َفَجاءَ  ولَ  َيا :َفَقالَ  َرج  ل   اَءه  جَ  ث مَّ  «َحَرجَ  لَ وَ  َبحْ اذْ »: َفَقالَ  ،َحرَ َأنْ  َأنْ  َقْبلَ  َفَحَلْقت   َأْشع ْر  َلمْ  ّللاَِّ  َرس   :َفَقوالَ   َخور   َرج 
ولَ  َيا و َفَموا :َقوالَ  «َرجَ َحو َولَ  اْرمِ » :َفَقوالَ  َأْرِموىَ  َأنْ  َقْبولَ  َفَنَحْرت   َأْشع ْر  َلمْ  ّللاَِّ  َرس  وول   ِئلَ س   عليو  هللا صولى- ّللاَِّ  َرس 

مَ  ش ء َعنْ  -وسلم  .«َحَرجَ  َولَ  اْفَعلْ » :َقالَ  ِإلَّ  رَ أ خ ِ  َولَ  ق دِ 
َثِنى ثَ  ِشوَهاب   نِ ابْ  َعنِ  ي ون     َأْخَبَرِنى َوْهب   اْبن   َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبن   َحْرَمَل    َوَحدَّ  َأنَّو    التَّْيِموى   َحو َ َطلْ  ْبون   ِعيَسوى ِنىَحودَّ
ول   فَ َوقَ  :َيق ول   اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  ّللاَِّ  َعْبدَ  َسِمعَ      َنوا َفَطِفو َ  اِحَلِتو ِ رَ  َعَلوى -وسولم عليو  هللا صولى- ّللاَِّ  َرس 

وولَ  َيا :ِمْنه مْ  اْلَقاِئل   َفَيق ول   ،َيْسََل وَن    ْمو َأنَّ  ر  َأْشوع   َأك ونْ  َلومْ   ِإنِ و ّللاَِّ  َرس  ْمو َقْبولَ  َنَحوْرت  فَ  النَّْحورِ  َقْبولَ   الرَّ  َفَقوالَ   ،الرَّ
ووول   ووو  َخوور   َوَطِفوو َ  :َقووالَ  «َحووَرجَ  َولَ  َفوواْرمِ » :-وسوولم عليوو  هللا صوولى- ّللاَِّ  َرس  وو :ل  َيق   ْبوولَ قَ  النَّْحوورَ  َأنَّ  ْر َأْشووع   َلوومْ   ِإنِ 
وا ْمور  أَ  َعونْ  َيْوَمِئوذ   ي ْسََل   ِمْعت    سَ  َفَما :َقالَ  «َحَرجَ  َولَ  اْنَحْر » :َفَيق ول   ،َأْنَحرَ  َأنْ  َقْبلَ  َفَحَلْقت   اْلَحْل ِ   اْلَموْرء   َيْنَسوى ِممَّ
وو َقوالَ  ِإلَّ  َوَأْشَباِهَها َبْعض   َقْبلَ  األ م ورِ  َبْعضِ  َتْقِديمِ  ِمنْ  َوَيْجَهل    َذِلوكَ  ل ووااْفعَ » :-وسولم عليو  هللا صولى- ّللاَِّ  ل  َرس 

 .«َحَرجَ  َولَ 
َثَنا ْلَوانِ  َحَسن   َحدَّ َثَنا  اْلح  َثَنا َيْعق وب   َحدَّ  ِإَلوى ي الز ْهورِ  نِ َعو ي وون َ   َحِديثِ  لِ ِبِمثْ  ،ِشَهاب   نِ ابْ  َعنِ  َصاِلح   َعنْ   َأبِ  َحدَّ
 . ِخرِهِ 

َثَنا َرْيج   اْبنِ  َعنِ  ِعيَسى َأْخَبَرَنا َخْشَرم   ْبن   َعِلى   َوَحدَّ وو ِشوَهاب   ْبونَ ا َسوِمْعت   :َقالَ  ج  َثنِ  :ل  َيق   َطْلَحو َ  ْبون   ىِعيَسو  َحودَّ
َثنِ   ِإَلْيو ِ  امَ َفَقو النَّْحورِ  ْومَ َيو َيْخط وب   ه ووَ  َبْيَنوا -وسولم عليو  هللا صلى-  النَّبِ  َأنَّ  اْلَعاصِ  ْبنِ  ِروَعمْ  ْبن   ّللاَِّ  َعْبد    َحدَّ
ل   ْنوت   َموا :َفَقوالَ  َرج  وولَ  َيوا َأْحِسوب   ك  و َيوا :َفَقوالَ  َخور    َجواءَ  ث ومَّ  ،َكوَذاوَ  َكوَذا َقْبولَ  َوَكوَذا َكوَذا َأنَّ  ّللاَِّ  َرس  ْنوت   ّللاَِّ  ولَ َرس   ك 

 .«جَ َحرَ  َولَ  اْفَعلْ » :َقالَ  الثَّاَلثِ  ِلَهؤ َلءِ  َوَكَذا َكَذا َقْبلَ  َكَذا َأنَّ  َأْحِسب  
َثَناه   َمْيود   ْبن   َعْبد   َوَحدَّ َثَنا ح  َثِنى ح َبْكور   ْبون   م َحمَّود   َحودَّ َثِنى ي َمووِ األ   َيْحَيوى ْبون   َسوِعيد   َوَحودَّ  اْبونِ  َعونِ  اً َجِميعو ىَأِبو َحودَّ

ْر  َلومْ     َفِإنَّو ،الوثَّاَلثِ  ِلَهؤ َلءِ  ْوَل   قَ  ِإلَّ  ِعيَسى َفَكِرَواَي ِ  َبْكر   اْبنِ  ِرَواَي    َأمَّا ،اإِلْسَنادِ  ِبَهَذا َرْيج  ج   وا ،َذِلوكَ  َيوْذك   ْحَيوىيَ  َوَأمَّ
 .َذِلكَ  َأْشَباهَ وَ   ،َأْرمِ  َأنْ  َقْبلَ  َنَحْرت   َأْنَحرَ  َأنْ  َقْبلَ  َحَلْقت   ِرَواَيِت ِ   َففِ  ي األ َموِ 

َثَناه   َثَنا :َبْكور   َأب وو َقوالَ  َحوْرب   ْبون   َوز َهْيور   َشوْيَب َ  َأِبوى ْبن   َبْكرِ  َأب و َوَحدَّ  ْبونِ  ِعيَسوى َعونْ  ي رِ الز ْهو َعونِ  ْيَنو َ ع يَ  ْبون  ا َحودَّ
و ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َطْلَح َ  ول  رَ  -وسولم عليو  هللا صولى-  النَّبِ  َأَتى :َقالَ  َعْمر  : الَ َقو ،َأْذَبوحَ  َأنْ  ْبولَ قَ  َحَلْقوت   :َفَقوالَ  ج 

 .«َحَرجَ  َولَ  اْرمِ » :َقالَ   ،َأْرمِ  َأنْ  َقْبلَ  َذَبْحت   :َقالَ  «َحَرجَ  َولَ  َفاْذَبحْ »
َثَنا َمْيد   ْبن   َوَعْبد   ع َمرَ  َأِبى اْبن   َوَحدَّ زَّاقِ  َعْبدِ  َعنْ  ح  وولَ  َأْيوت  رَ  :اإِلْسوَنادِ  َهوَذابِ  ي الز ْهورِ  َعونِ  ر  َمْعَمو َعونْ  الرَّ - ّللاَِّ  َرس 
ل   َفَجاَءه   ِبِمًنى َناَق    َعَلى -وسلم علي  هللا صلى  .ْيَن َ ع يَ  اْبنِ  َحِديثِ  ِبَمْعَنى ،َرج 
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َثِنى َثَنا ق ْهوَزاذَ  ْبونِ  ّللاَِّ  َعْبودِ  ْبون   م َحمَّد   َوَحدَّ   َأِبو ْبون   م َحمَّود   َأْخَبَرَنوا اْلم َبواَركِ  نِ ْبو ّللاَِّ  َعْبودِ  َعونْ  اْلَحَسونِ  ْبون   َعِلوى   َحودَّ
ولَ  ت  َسِمعْ  :َقالَ  ْلَعاصِ ا ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َطْلَح َ  ْبنِ  ِعيَسى َعنْ  ي ْهرِ الز   َعنِ  َحْفَص َ   هللا صولى- ّللاَِّ  َرس 
ل   َوَأَتاه   -وسلم علي  وولَ  ايَ  :َفَقالَ  اْلَجْمَرةِ  ِعْندَ  َواِقف   َوه وَ  النَّْحرِ  َيْومَ  َرج   :َفَقوالَ   ،َأْرِمو نْ أَ  َقْبولَ  َحَلْقوت    ن وإِ  ّللاَِّ  َرس 
و :َفَقالَ   َخر   َوَأَتاه   «َحَرجَ  َولَ  اْرمِ » و :الَ َفَقو  َخور   َوَأَتواه   «َحوَرجَ  َولَ  اْرمِ » :َقوالَ   ،َأْرِمو َأنْ  َقْبولَ  َذَبْحوت    ِإنِ   َأَفْضوت    ِإنِ 
 .«َحَرجَ  َولَ  اْفَعل وا» :َقالَ  ِإلَّ  ش ء َعنْ  َيْوَمِئذ   ِئلَ س   َرَأْيت     َفَما :َقالَ  «َحَرجَ  َولَ  اْرمِ » :َقالَ   ،َأْرمِ  َأنْ  ْبلَ قَ  اْلَبْيتِ  ِإَلى

َثِنى َثَنا َحاِتم   ْبن   م َحمَّد   َحدَّ َثَنا َبْهز   َحدَّ َثَنا و َهْيب   َحدَّ -  النَِّبو َأنَّ  َعبَّوا    اْبونِ  َعنِ  ِبي ِ أَ  َعنْ     َطاو   ْبن   ّللاَِّ  َعْبد   َحدَّ
مْ  َواْلَحْل ِ  الذَّْبحِ  ف  َل    ِقيلَ  -وسلم علي  هللا صلى  ."«َحَرجَ  لَ »: َفَقالَ  َِْخيرِ َوالتَّ  َوالتَّْقِديمِ   َوالرَّ

ن،  مىا ندينىا محمىد وعلىى  لىه وصىحبه   معىي ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك علىى عدىدو ورسىوله
 بعد:

 ،-ه الصىىالو والسىىالمعليىى-مرتبىىة كمىىا فعىىي الندىى   -يىىوم الحىىك ا يدىىر يىىوم النحىىر-لعظىىيم فىى ن  عمىىاا اىىوا اليىىوم ا
م ، ثىوا مىا دىد  بىه الرمى  فأوا ما دد  به الرم ، لما وصي منًى رمى  مىرو العببىة،  «مناسككمعن   خووا»وقاا: 

لصىالو عليىه ا-لىو  فعلىه الندى  ااىوا اىو الترتيىب  ،-السىالمو عليه الصىالو -نحر اديه، ثم حلق شعرو، ثم  فاض 
 .-والسالمعليه الصالو -و ن يفعي كفعله  ،وعلى الحاج  ن يعتن  به ،-والسالم

ليىن حصىي مىن بعىض الح ىاج  ن مىنقم مىن قىدم و خىر، فحلىق قدىي  ن يرمى ، نحىر قدىي  ن يرمى ، حلىق قدىي  ن 
شى   فى  ولىك  سىلي عىنمىا و  «افعىي و  حىرج» :-والسىالملصىالو عليه ا-ينحر واكوا، وف  ولك كله يبوا الند  

 لحىاجايىن اىي اىوا التبىديم والتىأخير سىالق دى هالإ مىردو إلىى شىقوو ل، «افعي و  حرج»م و   خر إ  قاا: اليوم قد  
 ؟ و ليون الهواف قدي النحر  رفق به ه؛ ليون النحر قدي الرم   رفق به و إلى حا ت

، مىنقم مىن قىاا: نسىيم، فمىا ؛  نه  ا  ما يفيد من بعض الساللين  نىه قىاا: لىم  شىعرمحي خالف دين  اي العلم
ديم فىال ي ىوا التبى ،فمنقم من اعتدىر اىوا قيىدًا مى ثراً  «افعي و  حرج»ش   مما ينسى  و ي قي إ  قاا:  سلي عن

ة، اىوا وصىب و ىد يحكى  الباعىدو العامى :والتأخير إ  لمىن اتصىب دقىوا البيىد النسىيان  و ال قىي، ومىنقم مىن قىاا
شى   مىن بىاب  سلي عىنواقع، سأا  نه نس ، سأا  نه  قي، اوا وصب يحك  الواقع، والباعدو العامة  نه ما 

واىىوا اىىو المناسىىب  «افعىىي و  حىىرج»: شىى   قىىدم و   خىىر إ  قىىاا سىىلي عىىنمىىا  ،التيسىىير والتسىىقيي علىىى ا مىىة
، ما و ن اىىوو ا عمىىاا قىىد يشىىق ترتيدقىىا علىىى كثيىىر  مىىن النىىا   سىىيوالموافىىق لسىىماحة الشىىرهعة وسىىقولتقا ويسىىراا، 

وح  بىأن المسىألة فيقىا يىشى   فى  ولىك اليىوم قىدم و   خىر اىوا  سىلي عىنفمىا  -والسىالمعليه الصىالو -ولو  قوله 
ن مى ثرو، ليىإن اىوو ا وصىاف  :المى ثرو لبلنىا سعة وهلل الحمد، يعن  لو اقتصر على ا سىللة التى  فيقىا ا وصىاف

ين ولىوا يختىار كثيىرن مىن المحببى "«افعىي و  حىرج»شى   قىدم و   خىر إ  قىاا:  سلي عنما "  بالباعدو العام:   
 تبىديم السىع  علىى الهىوافعىن   ن اوو ا فعاا كلقا ي وا تبديم بعضقا على بعض وتأخيراا، حتى  ا  السالي

 .«افعي و  حرج»قاا:  "سعيم قدي  ن  هوف"
 عبودعن  هللا عيسى بن طلح  بن عبيدعن  ابن شهابعن  قرأت على مالك :يحيى قالا يحيى بن حدثن" يبوا:

للنووا   فوو  حجوو  الووودا  بمنووىً  -صوولى هللا عليوو  وسوولم-هللا بوون عموورو بوون العوواص قووال: وقووف رسووول هللا 
فحلقوت قبول أن  لوم أشوعر" وواىي ونسى  الترتيىب يعنى  ففىي "لوم أشوعر يوا رسوول هللا :فجاء رجل فقوال ،يسَلون 
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يوا  :ثم جاءه رجل  خر فقوال «اذبح ول حرج» :فقال" الحلق نحر ددنه قدي -عليه الصالو والسالم-والند   "نحرأ
صوولى هللا عليوو  -فمووا سووئل رسووول هللا  :قووال «ارم ول حوورج» :فقووال ،لووم أشووعر فنحوورت قبوول أن أرموو  رسووول هللا

مىع مىا تبىدم مىن  ىواا ا نصىراف بعىد مبتضىى اىوا  "«افعول ول حورج»: م ول أخور إل قوالشو ء قود   عون -وسلم
مبتضىى اىوا  ن اإلنسىان  -لين ا ولى الببا  إلى اإلسفار وال مقور ي ياونه لغيرام  يضاً - نصب الليي للضعفة

لىي  لىه  ن يرمى ؟ه لىه  ينحر، له  ن ينحر قدي صالو الصبح وقدي صىالو العيىد ينحىر القىد ؛  ن لىه  ن يرمى ، 
يبىىدم النحىىر علىىى الرمىى  مبتضىىى ولىىك  ن لىىه  ن ينحىىر قدىىي وقىىم   و ىىاا لىىه  ن  ن يرمىى ، فىى وا كىىان لىىه  ن يرمىى

 وسىىع مىىن ولىىك مىىن انعبىىاد سىىدب الو ىىوب ي ىىوا لىىه ا مىىر  -الشىىافعية–م عنىىدا وبقىىوا يبىىوا الشىىافعية، دىىيالنحىىر، 
  ن يكىون وقىم نحىر القىد  اىو وقىم نحىر ا ضىحية، اىوالين المحبق وا حوط  ،الحنادلة عند روايةاو النحر، و 

 او ا حوط.
والمتوقىع  "«افعول ول حورج» قوال: م ول أخور إلش ء قود   عن -صلى هللا علي  وسلم-رسول هللا  قال: فما سئل"

واىىو الىىواوا والغفلىىة والنسىىيان وال قىىي، مىىنقم مىىن فعىىي ولىىك الىىوين سىىألوا مىىن لىىم يتصىىب بالوصىىب   ن مىىن اىى   
 ارتفاقًا.

  عيسوى بون حودثن :قوال ابون شوهابعون    يوون أخبرنو :قوال ا ابن وهبأخبرن :قال وحدثن  حرمل  بن يحيى"
لوى ع - عليو  وسولمهللاصولى -هللا بون عمورو بون العواص يقوول: وقوف رسوول هللا  طلح  التيم  أن  سمع عبد
نحورت قبول رسول هللا لم أكون أشوعر أن الرمو  قبول النحور ف يا :فيقول القائل منهم ،راحلت  فطف  نا  يسَلون 

إنو  لوم أشوعر أن  :وطفو   خور يقوول :قوال «ل حورجو فوارم » :-صلى هللا عليو  وسولم- فقال رسول هللا ،الرم 
مموا  أمورعون  سوَل يومئوذفموا سومعت  ي   :قوال «انحور ول حورج» :فيقول ،النحر قبل الحل  فحلقت قبل أن أنحر

 :-  وسولم عليوصولى هللا-ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض األمور قبل بعوض وأشوباهها إل قوال رسوول هللا 
 نسىىى  ويعنىى  ممىىا مىىن شىىأنه  ن ي   "ممىىا ينسىىى المىىر  وه قىىي"مىىنقم مىىن  عىىي البيىىد مىى ثر  "«افعلوووا ذلووك ول حوورج»
 .«افعي و  حرج» و   خر إ  قاا:م ش   قد   سلي عنلين الباعدو العامة  نه ما  قي، ي  

 فعل  ارتفاق.  يظهر أن......... طالب: يا شيخ
ليسىىىر يىىىه، واىىىو المناسىىىب إن كىىىان  يسىىىر لىىىه مىىىن الباعىىىدو العامىىىة  نىىىه   شىىى   عل ،-إن شىىىا  هللا-شىىى    مىىىا فيىىىه

و   بىالرم  كليىم، وا  ادىدات قوا إلى  مر  واحد لضاقم دقم ا رض، يعن  لىو قيىي:  كلقملو الشرهعة؛  ن الح اج 
ى  وً  إلىى إلىى..،م مشىبة، ثىىم بعىد ولىك ات قىوا ي ىوا  حىد   ن يشىتغي بغيىرو، وات قىوا كلقىىم إلىى النحىر حصىي علىيق

لىىى عبىىادو  ن ع - ىىي وعىىال-الترتيىىب لضىىاقم دقىىم ا رض، ليىىن مىىن تيسىىير هللا علىىى الرمىى  ثىىم النحىىر ثىىم الحلىىق 
 .«افعلوا و  حرج»قاا:  -عليه الصالو والسالم-الرسوا 
 .إلى آلخرو ش ء... سئل عنوما 

سىدب اىوا التيسىير واىوو -حكىم وبعضقم  قي اوا وصفه، وسدب اىوا ال ،وبعضقم نس  ،وكون بعضقم لم يشعر
، وهببىىى  ن  -الرخصىىة حصىىوا اىىوو ا مىىور ممىىن نسىى  و قىىي فعمىىم الرخصىىة ال ميىىع مىىن نسىى  ومىىن لىىم يىىن  

ليىن  «مناسىككمعنى   اخىوو »: او ا صي، قىد رتىب اىوو ا مىور وقىاا -عليه الصالو والسالم-الترتيب على فعله 
 ليفعي ا رفق به.إوا كان يشق على الحاج اوا الترتيب فليبدم ولي خر و 
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عون  ابون شوهاب بمثول حوديث يوون عون  صوالحعن  أب  احدثن :قال يعقوب احدثن :قال حدثنا حسن الحلوان "
 .إلى  خرو "...الزهري 

  عيسوى بون حودثن :سومعت ابون شوهاب يقوول :ابون جوريج قوالعون  ا عيسىأخبرن :قال وحدثنا عل  بن خشرم
بينوا  -  وسولمصولى هللا عليو-ن النبو  أ -رض  هللا عنهموا- هللا بن عمرو بن العاص   عبدحدثن :قال طلح 

 - ااىي– فقام إلي  رجل فقال: ما كنت أحسب يوا رسوول هللا أن كوذا وكوذا قبول كوذا وكوذا ،هو يخطب يوم النحر
افعول ول » :قوالف -لقى    الىثال - أن كوذا قبول كوذا وكوذا - ظىن- كنت أحسب يا رسول هللا :فقال خر ثم جاء 
 الرم  والنحر والحلق. يش؟  الت  ا  إالثال "«حرج

 ........طالب:
مىة ا   يصح عمي إ  دنية، وا عماا كلقا بحا ىة إلىى اىوا الحىدي ، و  «إنما ا عماا بالنيام»: ما يلام، حدي 

 ، إوا نبله من تثدم الح ة دنبله كفى. دداً ما نبله إ  عمر، ما يضر  كلقا بحا ة إلى اوا الحدي 
ضىىم ا  مىىو  ب "موووي محموود بوون بكوور ح وحوودثن  سووعيد بوون يحيووى األ   احوودثن :قووال اه عبوود بوون حميوودوحوودثن"يبىىوا: 
خيىر  و مىا ادىنف  النسىبة،  قماو مضمومةالف ،نسبة إلى  مية مضموم القماوواو  ؛  ن البار  قر اا بفتحقا،القماو

ىى نسىىبة إلىىى  دىىي با نىىدل  يبىىاا  واكو  ،اىىوا نسىىبة إلىىى   ميىىة -بفىىتح القمىىاو-و  صىىاحب الفقرسىىم المشىىقور فقىىو   م 
 له:   مو، فالنسبة تختلب.

ن بكوور أمووا روايوو  ابوو ،ابوون جووريج بهووذا اإلسوونادعوون    أبوو  جميعوواً حوودثن :قووال وحوودثن  سووعيد بوون يحيووى األ موووي "
 ،ل أن أنحوروأما يحيى األمووي ففو  روايتو  حلقوت قبو ،فكرواي  عيسى إل قول  لهؤلء الثالث فإن  لم يذكر ذلك

 .وأشباه ذلك ،أن أرم نحرت قبل 
 عيسوى بونعون  الزهوري عون  ا ابون عيينو حودثن :وحدثناه أبو بكر بن أبو  شويب  وزهيور بون حورب قوال أبوو بكور

 :قوال ،حلقوت قبول أن أذبوح :جول فقوالر  -صولى هللا عليو  وسولم-هللا بن عمرو قال: أتى النب   عبدعن  طلح 
 اىىو نفسىىه؟  ىىا  ر ىىي قىىاا: حلبىىم قدىىي  ن "« حوورجارم ول» :قووال ،ذبحووت قبوول أن أرموو  :قووال «اذبووح ول حوورج»

 او نف  الر ي وا   فيرو؟ «ارم و  حرج»قاا: وبحم قدي  ن  رم ، قاا:  «اوبح و  حرج» وبح، قاا: 
لى صو-أتى النب  " إ السادق، اليالم على اوا السىياإيادعونا من الس "رجل -صلى هللا علي  وسلم-أتى النب  "

حلىىق ر سىىه، لينىىه قىىدم  مبتضىىاو  نىىه "«اذبووح ول حوورج»ل: خلقووت قبوول أن أذبووح، قووال: رجوول فقووا -هللا عليوو  وسوولم
 يحتمىي  ن يكىون السىالي «ارم و  حرج»قاا: وبحم قدي  ن  رم ، قاا:  «اوبح و  حرج»الحلق على الوبح قاا: 

 نعم؟ واحد؟
 ........طالب:..

ليىه الصىالو ع-بالحلق قدي الىوبح، ولىم يىوكر للندى  فعي ا فعاا كلقا منكسة، دد   سة كلقا،يعن  فعي ا فعاا منك  
 . نه لم يرم   -والسالم

 ...طالب:.......
تىرى  : وا ما دد  بىالحلق، ثىم قيىي لىه ؟ نا  رهد على اوا السياإ،    يحتمي  ن يكون واحداً  ،الروايام ا خرى  خي   

ثىم قيىي لىه: تىرى الرمى  قدىي  «و  حىرجاوبىح »الوبح قدي الحلق، فواب يسأا، قاا: حلبم قدىي  ن  وبىح، قيىي لىه: 
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مىا فى  مىا يمنىع  ن يكىون فى  اىوا السىياإ  «ارم و  حىرج»ال ميع و نم  خرته، فباا: وبحم قدىي  ن  رمى ، قىاا: 
 على ما دا عليه السياقام ا خرى. ،واحد، والبصة حصلم من  يثر من واحد

- هللاالزهوري بهوذا اإلسوناد: رأيوت رسوول  عون معمرعن  الرزاق عبدعن  وحدثنا ابن أب  عمر وعبد بن حميد"
 .ادقالس "فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيين  على ناق  بمنىً  -صلى هللا علي  وسلم

ا محمود نوأخبر  :قوال هللا بون المبوارك عبودعون  عل  بن الحسن احدثن :قال هللا بن قهزاذ وحدثن  محمد بن عبد"
قوال:  - عنهموارضو  هللا-هللا بن عمرو بن العواص  عبدعن  عيسى بن طلح عن  الزهري عن  بن أب  حفص 

 يوا رسوول هللا :فقوال ،الجمورة عنود النحور وهوو واقوف وأتاه رجول يووم -صلى هللا علي  وسلم-سمعت رسول هللا 
ل و ارم » :قووال ،إنوو  ذبحووت قبوول أن أرموو  :وأتوواه  خوور فقووال «ارم ول حوورج» :فقووالأن أرموو ، إنوو  حلقووت قبوول 

وا  ىاا الرمى  مىن منتصىب الليىي وبحم قدي  ن  رم  "«حرج  عنىد- فيىدا علىى  ىواا تبىديم الىوبح قدىي الرمى ، وا 
رمى  مىن يشىترط  ن يكىون ال عنىد حتىى ،من   يشترط  ن يكون الرم  بعد هلىو  الشىم  عند  مع  من  اي العلم
 اىوا اشىتراط هلىو  الشىم  اىي يلىام مىنإوا قلنا باشتراط الرم  قدي ، لو قدم النحر قدي الرم  -بعد هلو  الشم 

 ن الحكىىم واحىىد  و اىىوا خىىا؟ بىىالرم ؟ يعنىى  اىىي يبىىوا قالىىي: مىىا دام فىى   هلىىو  الشىىم  للدىىد  بأسىىباب التحلىىي
من الرم  قدىي هلىو  الشىم  علىى اىوا الحىدي ،  احنممنوعين إ «  ترموا قدي هلو  الشم »حدي  ادن عبا : 

تىىىأخر الرمىىى  إلىىىى  ن تهلىىىع الشىىىم ،  و مبتضىىىى هفعىىىي ا فعىىىاا كلقىىىا و  اىىىي العلىىىم، اىىىي يبىىىوا:  نىىىا با وفيىىىه كىىىالم
مبتضىىى الترتيىىب، وعلىىى  ،إوا  ىىاا فعىىي واحىىد  ىىاا الىىو  قدلىىهالترتيىىب الندىىو   نىىه إوا  ىىاا واحىىد  ىىاا مىىا قدلىىه، 

اىىي ي ىىوا نحىىر  عنىى  اىىوا ا صىىي، يببىىى مسىىألة النحىىر، يا يدىىد  بمىىا شىى "م و   خىىرشىى   قىىد  عىىن  مىىا سىىلي" :قاعىىدو
ليىىن ؟ اىىو كا ضىىحية   ي ىىوا وبحىىه قدىىي صىىالو العيىىد فيكىىون مسىىتثنًى مىىن اىى    و  ،القىىد  قدىىي صىىالو العيىىد

 ...."نحرم قدي  ن  رم : "مبتضى
 .........طالب:
 كيب؟
 .........طالب:

 اي يفيد  واا نحر القد  قدي صالو العيد؟ نحرم قدي  ن  رم 
 .........طالب:

وا لىى  حىوط ا قىواا، يعنى  علىى  حىوط ا قىواا ي ى نه ما دام ي وا الرم  قدي صالو العيىد مىن هلىو  الشىم  ع
يىد ي ىوا النحىر قدىي صىالو الع اً إو "نحىرم قدىي  ن  رمى "مباشرو بعد هلو  الشم ، وه وا قدله النحر؛  نه قاا: 

 خوًا من م مو  ا حادي ، ليىن ا حتيىاط  ن   يىوبح إ  بعىد صىالو العيىد؛  ن مىنقم مىن ي ىر  حكىم ا ضىحية 
 ينلو    ت ائ لو وبحقا قدي صالو العيد.على القد ، وح

 ........طالب:
 تحلي، و اا  ن ينحر قدي  ن يرم ، نعم؟إوا   انا له الرم  قدي هلو  الشم    انا له الدد  بأسباب ال

 ........طالب:
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قدىي  نحىري وا الرم  من هلىو  الشىم  علىى  حىوط ا قىواا، و  انىا لىه  ن ي :حتى على البوا بأنه الامان، وقلنا
وا   اتىىه قدىىي ؟ النتي ىىة  ن يرمىى  افتىىرض  نىىه نحىىر قدىىي هلىىو  الشىىم  وقدىىي صىىالو العيىىد ي ىىوا وا   مىىا ي ىىوا؟ وا 

 صالو العيد انتقم المشكلة.
 ........طالب:

بعضىىقم  :ينتظىىر حتىىى يصىىل  اإلمىىام،  قىىوا ليىىن .،اللىى  مىىا..  و مبىىداراا، المسىىافر لىىي  لىىه صىىالو عيىىد، والبىىاد 
 هعلى  حكام القد ، وحينلو    ي وا له  ن ينحر القد  إ  بعد صالو العيد، اوا قيي بي ر   حكام ا ضحية 

كما ا  الباعدو  ،دعونا من قوا من ي ر  الباعدو العامة على وبح القد  بعد سدب الو وب وقدي وقم الو وب
 . اي العلم عند المبررو

 انا. -قواعد ادن ر ب- يب ل  البواعد  دو عدد هللا 
 .......طالب:.

 ترااا  ارإ......
 طالب:........

     ...... 
ن مىاىوو رسىالة لواحىد  (البوا اليسر ف  ت وها نحر القد  قدي يوم النحىرف  المسألة رسالة سمااا م لفقا: ) لب 

ت ىوهاو نحىر  إيضىا  مىا توامىه صىاحب اليسىر فى  يسىرو مىندرسىالة  خىرى اسىمقا: ) د، ورد عليىهمشايخ اىوو الىبال
 .قدي وقم نحرو(د  قال

 ادن ر ب ف  قواعدو: -رحمه هللا تعالى-يبوا 
 وبقىا، الباعدو الرابعة: العبادام كلقا سىواً  كانىم ددنيىة  و ماليىة  و مركبىة منقمىا   ي ىوا تبىديمقا علىى سىدب و "

 ولك مسالي كثيرو".وه وا تبديمقا بعد سدب الو وب وقدي الو وب  و قدي شرط الو وب، وهتفر  على 
بقىىا ا نعبىىاد، ووقىىم سىىدب و و  ة علىىى اىىوو الباعىىدو: كفىىارو اليمىىينيعنىى  مىىن  وضىىح ا مثلىى ..-رحمىىه هللا-يبىىوا 

وقعقىىا و وبقىىا الحنىى ،   ي ىىوا تبىىديم كفىىارو اليمىىين علىىى انعباداىىا، وهتفىىق  اىىي العلىىم  نىىه بعىىد الحنىى  تبىىع اليفىىارو م
مىىع  ن الىىدليي الىىو  فىى  الصىىحيحين  ،حنىى مىىا، يعنىى  حلىىب ثىىم دفىىع اليفىىارو ثىىم قوتيىىون م الىىة، والخىىالف فيمىىا دين

مينى  و تيىم الىو  ي عنى  إ  كفىرم»وف  بعض الروايىام:  «مين ي عن إ   تيم الو  او الخير ثم كفرم»قاا: 
 .«او خير

انىىا يبىىوا: صىىيام التمتىىع والبىىران فىى ن سىىدبه العمىىرو السىىاببة للحىىك فىى   شىىقرو، فبالشىىرو  فىى  إحىىرام العمىىرو قىىد و ىىد 
ن كان في وا ال ،السدب  ،التامىه  دىو الخهىاد  فى  انتصىارو فبىد، و مىا القىد  عىن ولىك ه متىأخراً و وبصيام بعدو وا 

فبىد التامىه  دىو الخهىاد  فى   ،مثىي الصىيام السىدب بعىدفعلىه  الباعىدو عليىه، ي ىوافى  تهديىق  كيب التامه؟ التامه
لىى يىوم النحىر، وعلىى المشىقور    نه ي وا وبحه لمن دخي قدي العشر؛ لمشبة حفظه عليىه إ ولنا رواية، انتصارو

حظنىا وو ا يام مخصوصىة بالىوبح، يعنى  ليعن  إوا  علنا ا ،ي وا ف  فير  يام النحر؛  ن الشر  خصقا بالوبح
بح واحىد، المشىرو  وتركنا البواعد المرتبهة بالحك، يعن   علنا حكىم الىو ن الوبح خا؟ ديوم العيد و يام التشرهق، 

 ننىا إوا ربهنىا الىوبح بالصىيام مىثاًل الىو   ؛إوا انفككنىا عمىا يتعلىق بىالحك : قىوا   وا    ؟نتم معى ف  اوو ا يام، 
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تركىوا الباعىدو، وا الدىدا، لمىاوا؟ اى عىن م، وام  علوا ا صي يختلىبعندا او الددا، فالصيام تنهدق عليه الباعدو
 بح ف  اوو ا يام.لماوا؟ قالوا:  ن الشر  خ؟ يوم النحر و يام التشرهق بالوبح فليبع الو

الو ن الوبح  يضًا المخصو؟ دقوو ا يىام  يضىًا خى؟ بعىدم الىوبح قدىي صىإ :منفرد فبلنا إوا نظرنا إلى اوا اليالم
  ما او بظاار؟ا التامنا اوا التامنا ما يتبعه، ظاار وا  اإلمام، ف و

، اىوا سىدب الو ىوب قىد انعبىدقىد ، الت  قعدواا السدب منعبد مىن إحرامىه بىالحك والعمىرو المو ىب لل يعن  الباعدو
 وقدي وقم الو وب. ي العبادو بعد انعباد سدب الو وبوه ياون فع

 نىىه اىىو ا صىىي فلىىتين  ن الفىىر  ي ىىوا فا صىىي مىىن بىىاب  ولىىىالصىىيام   ىىااوو، لمىىاوا   ي علىىون ا صىىي إوا كىىا
لىى  ن الباعىدو إ عىن اىوو ام، فلنخىرجقالوا:  ، النحىر لىه  يى ؟ا حكام مرتبهة به، ثم تتعدى اوو ا حكام إلى فرعه

لىه  الو  يفعىي فى  اىوو ا يىام حكمىه واحىد فىال ي ىوا قدىي يىوم النحىر، فى وا التامنىا اىوا و علنىا النحىر ن عي النحر
اا نىه   ي ىىوا إ  بعىىد صىىالو اإلمىام كا ضىىحية، وبقىىوا قىى: إ حكىام مسىىتبلة ن ىىر  عليىىه ببيىة ا حكىىام ونبىىوا  يضىىاً 

  معن من  اي العلم.
؛ إلىى  خىر  يىام التشىرهق لىه ولىكمبتضى الباعدو  ن اإلنسان يوبح القد  ف  اليوم الخام  السىاد  السىابع  عن ي

وا التامنىاو فى  بعىض ا حكىام  نه انعبد سدب و وبه، لين الشر  خ؟ النحر دقىوو ا يىام فلي   يىه ن ىر  عللتىام، وا 
 ؟رك بعض ا حكاموا   صار تحكم فعلنا، نخصه دبعض ا حكام ونت ببية ا حكام

 .........طالب:
 ي وا قدي يوم النحر. : ضحية قلنااعن  إوا فصلناو
 ..... النحر دليل. -يا شيخ-بخصوص  طالب:

و  انا  نه دلق محله: إاآلن إوا قلناقالوا: إن حكم القد  حكم ا ضحية،  الفروإ مو ودو، وام قالوا  اي العلم ترى 
مىا   يىا لىه  ن  علىى الرمى  بالنصىو؟ التى  سىمعنااا نىا لىه  ن يبىدم النحىرله  ن يرم  من منتصىب الليىي، و  ا 

 ينحر قدي  ن يرم ؟
 .........طالب:

 هيب الضعفا  المرخ؟ لقم ينحرون وا   ما ينحرون؟
 ........طالب:

 يا هللا. اليوم من هلو  الف ر
 ........طالب:
 من هلو  الف ر اليوم.  
  ينحىر اديىه إ  فى  وقىم ا ضىحية اىوا ا حىوط، وقىاا دقىوا  مىعن مىن وط  كاا قىالم، ليىن   شىك  ن ا حىاإلش

 نىىه ي ىىوا قدىىي ولىىك، ليىىن مىىع ولىىك كىىون اإلنسىىان يىى د  العبىىادو علىىى و ىىه    خىىالف   اىىي العلىىم، ومبتضىىى ا دلىىة
ن دا بعىىض ا دلىىة علىىى.. ؟وا دىىر  للومىىةديبىىين  لىىي  اىىوا اىىو ا حىىوط  فيىىه، وهخىىرج مىىن عقىىدتقا مىىن قىىم  و ف   ،وا 
 .بعض ا دلة  واا ولك
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يتىه قىاا: فمىا ر  «ارم و  حىرج»الباعدو العامة ف   خر الحدي ، فباا: إن   فضم إلى الديم قدي  ن  رم ، قىاا: 
 .«افعلوا و  حرج» ش   إ  قاا:عن  سلي يوملو  

عون  بيو أعون   و هللا بون طواو  عبود احدثن :قال هيبو   احدثن :قال بهز احدثن :قال   محمد بن حاتمحدثن" قال:
 ل»: لوذبح والحلو  والرمو  والتقوديم والتوَخير فقوالقيول لو  فو  ا -صولى هللا عليو  وسولم-ابن عبا  أن النب  

 نعم؟" «حرج
أول مووا يصوولون منووى ثووم  ون ؤ يبوودأنهووم  مووا يقووال:طالووب: يووا شوويخ حتووى الضووعفاء افن يوودخلون فوو  الخووال  

 ؟....لهم بالرم .. خصور  ذن لهم بَعمال أيام النحر، أقصد من أ   ون ؤ يبد
انتقىى اإلشىكاا، صىار مباشىرو  «  ترمىوا قدىي هلىو  الشىم »إ  لو صح حدي  ادىن عبىا :  اوا مبتضى الن؟

  سباب التحلي بهلو  الشم .
 ؟طالب: حتى يشملهم الخال  من أذن لهم ومن لم يؤذن لهم

 وهن؟
  ........طالب:

 الضعفة. مع ، منصرفاو مأوونن له، منصرف ادن عبا 
 حتى يدخل فيهم الخال  ف  مسَل  النحر والحل . :طالب: إي ، أنا أقول

 مرتبىة -عليىه الصىالو والسىالم–اىوو  عمىاا  ربعىة فعلقىا الندى   م و   خىر،شى   قىد   سلي عىنما ف  الش  ، إيه ن
سىدب ف وا شىر  فى      «افعي و  حرج»: ش   إ  قاا سلي عنوما  «افعي و  حرج»م بعضقم و خر وقاا: وقد  

 من  سباب التحلي  اا مبتضى النصو؟ اوا او.
 حتى المتعجلين يا شيخ؟ طالب:

 نعم؟، «  ترموا قدي  ن تهلع الشم »حتى المتع لين إ  لو ثدم حدي  ادن عبا : 
 .........طالب:

 ؟يعن  يخ؟ بمن نس 
 .........طالب:

  هلق ف  ا خير.  مفقوم له؛  نه  واوا قوا، لين ا يثر  علو  ، ، اوا قيي به
 ........طالب:
 لماوا؟
 ........طالب:

 من هلو  الف ر. :من هلو  الف ر، واإلشكاا باق  إوا قلنا
 ........طالب:

يش المانع  ن يكون رمى قدي ولك مىا فى  ما ف  مىا يمنىع  دىدًا،  ؟خر ثم  خر الس ااأح تبدم وتلما يص :وقيي له وا 
نقىا إدىي العكى  قىد يبىاا:  ،-والسىالمعليىه الصىالو -فيمن دفىع مىع الندى   ما يدا على  ن اوو ا سللة إنما وقعم
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قىىاا: فعلىىم  -عليىىه الصىىالو والسىىالم-ولىىم يىىر  فعلىىه، تع ىىي قدلىىه وتصىىرف قدىىي  ن يحضىىر الندىى   فىىيمن دفىىع قدلىىه
 ؟ نعم؟-عليه الصالو والسالم-و عرف ماوا فعي الند  عددفع معه  و بوقدمم و خر؛  ن الو  

 ........طالب:
 فما.... حدي   سامة دن شرهك

 ........طالب:
  اي العلم، نعم؟ عند صححي «افعي و  حرج»سعيم قدي  ن  هوف، قاا: " ،صحيح إيه

 ........طالب:
 كيب؟
 ........طالب:
 "، نعم. فضم قدي  ن  رم " ، وكر اإلفاضةواإلفاضة انا ..،ل  يحصي فيقا الغالباوو ال

َثِنى" َثَنا َراِفع   ْبن   م َحمَّد   َحدَّ زَّاقِ  َعْبود   َحدَّ وولَ  َأنَّ  ع َمورَ  اْبونِ  َعونِ  َنواِفع   نْ َعو ع َمورَ  ْبون   ّللاَِّ  ع َبْيود   َأْخَبَرَنوا الورَّ - ّللاَِّ  َرس 
 .ِبِمًنى الظ ْهرَ  َفَصلَّى َرَجعَ  ث مَّ  النَّْحرِ  َيْومَ  َأَفاَض  -وسلم علي  هللا صلى
ر  َوَيو ،ِبِمًنوى ْهورَ الظ   َفي َصولِ ى َيْرِجوع   ث ومَّ  النَّْحورِ  َيْومَ  ِفيض  ي   ع َمرَ  اْبن   َفَكانَ  :َناِفع   َقالَ   عليو  هللا صولى-  النَِّبو َأنَّ  ْذك 
 .َفَعَل    -وسلم
َثِنى َثَنا َحْرب   ْبن   ز َهْير   َحدَّ وفَ  ْبون   ِإْسوَحاق   َحودَّ و َأْخَبَرَنوا اأَلْزَرق   ي وس   َسوََْلت   :َقوالَ  ْيوع  فَ ر   ْبونِ  اْلَعِزيوزِ  دِ َعْبو َعونْ  ْفَيان  س 
وولِ  َعونْ  َعَقْلَتو    ش ء َعنْ   َأْخِبْرنِ  :ق ْلت   َماِلك   ْبنَ  َأَنَ    َيوْومَ  الظ ْهورَ  َصولَّى َأْيونَ  -وسولم عليو  هللا صولى- ّللاَِّ  َرس 

كَ  َيْفَعل   امَ  اْفَعلْ " :َقالَ  ث مَّ  ،اأَلْبَطحِ بِ  :َقالَ  ؟النَّْفرِ  َيْومَ  اْلَعْصرَ  َصلَّى َفََْينَ  :ق ْلت   ،ِبِمًنى :َقالَ  ؟التَّْرِوَي ِ   ."أ َمَراؤ 
 :-رحمه هللا تعالى-يبوا الم لب 

أن  ابوون عموورعوون  نووافععوون  هللا بوون عموور ا عبيوودأخبرنوو :قووال الوورزاق عبوودا أخبرنوو :قووال   محموود بوون رافووعحوودثن"
عليىىه الصىىالو -نىى  بعىىد  ن رمىىى ونحىىر وحلىىق  فىىاض يع "أفوواض يوووم النحوور -صوولى هللا عليوو  وسوولم-رسووول هللا 
  ؟سع  وا   ما عليه عليه -عليه الصالو والسالم-الند   "ثم رجع فصلى الظهر بمنى" -والسالم
 ........طالب:
 نعم؟

 ........طالب:
دي  وف  ح "أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى"  نه قارن وسعى بعد هواف البدوم ما عليه سع ؛

نه صلى : إعمر وكر  نه صلى الظقر بمكة، وانا يبوا ادن -الو والسالمعليه الص-ف  ديان ح ة الند   ادر 
، ا  الظقر بمنى، وال مع دينقما  نه صلى بمكة ف   وا وقتقا، ثم خرج إلى منًى فو دام لم يصلوا فصلى دقم

 ولقم فرهضة. -عليه الصالو والسالم-له نافلة 
لى هللا عليو  صو-ويوذكر أن النبو   ،  الظهور بمنوىفكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجوع فيصول :قال نافع"

 ".فعل  -وسلم
 :-رحمه هللا تعالى-ثم قاا الم لب 
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ع قال: العزيز بن رفي عبدعن  ا سفيانأخبرن :قال إسحاق بن يوسف األزرق  احدثن :قال   زهير بن حربحدثن"
هور أين صلى الظ ،-وسلمصلى هللا علي  -رسول هللا عقلت  عن ش ء  أخبرن  عن: سَلت أن  بن مالك قلت

لىى  نه صلى دقا الظقر والعصر والمغرب والعشا  والف ر، ولما هلعىم الشىم  دفىع إ "بمنى :يوم التروي ؟ قال
 .عرفة

لما انتقى وفرغ مىن  -السالمو عليه الصالو -سيأت   ن الند   "باألبطح :فَين صلى العصر يوم النفر؟ قال :قلت"
 . قام با بهحنسكه 

نقىا حصىلم مىن  لىي  بعبىادو؛  ن اىوو ا مىاين قصىداا  "مراؤكأافعل ما يفعل " :-رض  هللا عنىه-ويبوا  ن  
   يتعدىد بىه ،صد بىه التعدىدبي   نقا  سمح له على ما سيأت ، فكونه وقع منه ما    -عليه الصالو والسالم-الند  
 -عنقمىا تعىالىرضى  هللا -عمر ادن  مقور الصحابة، وسيأت  ر   ادن عبا  وفيرو ف  اوو المسألة، و ما  عند

 .-عليه الصالو والسالم-ببصداا اقتداً  بالند  ف نه يبصد اوو ا ماين وهتعدد 
 ؟..يوم النفر... ......طالب:

 صلى العصر با بهح.الثال  عشر؛  نه تأخر، رمااا بعد الاواا ثم 
 ........طالب:
 بالليي، نعم.ما هاف إ   ،   
َثَنا" َثَنا الورَّاِزي   ِمْهوَرانَ  ْبون   مَّود  م حَ  َحدَّ زَّاقِ  َعْبود   َحودَّ ضو  هللا ر - ع َمورَ  نِ اْبو َعونْ  َنواِفع   نْ َعو َأي ووبَ  َعونْ  ر  َمْعَمو َعونْ  الورَّ

 .ْبَطحَ اأْلَ  َيْنِزل ونَ  َكان وا ع َمرَ وَ  َبْكر   َوَأَبا -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- النَِّب َّ  َأنَّ  -عنهما
ثَ  َثَنا َمْيم ون   ْبنِ  َحاِتمِ  ْبن   م َحمَّد   ِن َحدَّ َثنَ  ع َبواَدةَ  ْبن   َرْوح   َحدَّ وَ  ْبون   َصوْخر   اَحودَّ  َكوانَ  ع َمورَ  اْبونَ  َأنَّ  َنواِفع   َعونْ  ْيِرَيو َ ج 
نَّ ً  التَّْحِصيبَ  َيَرى  بَ حَ  َقدْ  :َناِفع   لَ َقا ،ِباْلَحْصَب ِ  النَّْفرِ  َيْومَ  الظ ْهرَ  ي َصلِ   َوَكانَ  ،س  وول   صَّ  َعَلْيو ِ  ّللاَّ   َصولَّى- ّللاَِّ  َرس 
َلَفاء   -َوَسلَّمَ   .َبْعَده   َواْلخ 
َثَنا َرْيب   َوَأب و َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و َحدَّ َثَنا :َقاَل  ك  َثَناحَ  ن َمْير   ْبن   ّللاَِّ  َعْبد   َحدَّ ض  ر - َعاِئَش َ  َعنْ  َأِبي ِ  نْ عَ  ِهَشام   دَّ

ول  : "َقاَلووْت  -هللا عنهووا وونَّ    َلووْيَ   اأْلَْبَطووحِ  ن ووز  وو َنَزَلوو    ِإنََّمووا ِبس   َأْسووَمحَ  َكووانَ  أِلَنَّوو    -َوَسوولَّمَ  َعَلْيوو ِ  ّللاَّ   َصوولَّى- ّللاَِّ  ول  َرس 
وِج ِ  ر   ".َخَرجَ  ِإَذا ِلخ 
َثَناه َثَنا َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و وَحدَّ ثَ  ح ِغَيواث   ْبون   َحْفص   َحدَّ ِبيوعِ  َأب وو  ِ ِنيووَحدَّ  اْبونَ  َيْعِنو  َحمَّواد   َثَناَحودَّ  الزَّْهَراِنو    الرَّ

َثَناه ح َزْيد   َثَنا َكاِمل   َأب و وَحدَّ َرْيع   ْبن   َيِزيد   َحدَّ َثَنا ز  ل ه مْ  م َعلِ م  الْ  َحِبيب   َحدَّ ْسَنادِ  َذاِبهَ  ِهَشام   َعنْ  ك   .ِمْثَل    اإلِْ
َثَنا مَ  ْبن   َعْبد   َحدَّ زَّاقِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا ْيد  ح   َكوان وا ع َمورَ  َواْبونَ  َوع َمورَ  ْكور  بَ  َأَبوا َأنَّ  اِلم  َسو َعونْ  لز ْهوِري ِ ا َعنْ  َمْعَمر   َأْخَبَرَنا الرَّ
وول   َنَزَلو    ِإنََّموا" :َوَقاَلوْت  َذِلوكَ  َعول  َتفْ  َتك نْ  َلمْ  َأنََّها َعاِئَش َ  َعنْ  ع ْرَوة   َوَأْخَبَرِن  :الز ْهِري   َقالَ  اأْلَْبَطحَ  َيْنِزل ونَ  - ّللاَِّ  َرس 
وِج ِ  َأْسَمحَ  َمْنِزًل  َكانَ  أِلَنَّ    -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى ر   ".ِلخ 
َثَنا ْسحَ  َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و َحدَّ َثَنا َبْكر   أِلَِب  ظ  للَّفْ َوا َعْبَدةَ  ْبن   َوَأْحَمد   َمرَ ع   َأِب  َواْبن   ِإْبَراِهيمَ  ْبن   ق  اَواِ  وْفَيا َحودَّ  ن  س 
و َعنْ  ع َيْيَن َ  ْبن   وول   َنَزَل    َمْنِزل   وَ ه   ِإنََّما ِبَشْ ء   التَّْحِصيب   َلْيَ  : "َقالَ  َعبَّا    اْبنِ  َعنْ  َعَطاء   َعنْ  َعْمر  - ّللاَِّ  َرس 

 ".-َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى
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َثَنا َثَنا :َهْيور  ز   َقوالَ  ع َيْيَنو َ  نِ اْبو َعونْ  اً َجِميعو ب  َحورْ  ْبن   َوز َهْير   َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َوَأب و َسِعيد   ْبن   ق َتْيَب    َحدَّ وْفَيان   َحودَّ  س 
َلْيَمانَ  َعنْ  َكْيَسانَ  ْبنِ  َصاِلحِ  َعنْ  ع َيْيَن َ  ْبن   وول  رَ  َْم ْرِن َيو َلومْ : "َراِفوع   وَأب و َقوالَ  :َقوالَ  َيَسوار   ْبونِ  س   ّللاَّ   َصولَّى- ّللاَِّ  س 

 . لَ َفَنزَ  َفَجاءَ  َت   ق بَّ  ِفي ِ  َضَرْبت  فَ  ِجْئت   َوَلِكنِ   ،ِمًنى ِمنْ  َخَرجَ  ِحينَ  اأْلَْبَطحَ  َأْنِزلَ  َأنْ  -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ 
َلْيَمانَ  َسِمْعت   :َقالَ  َصاِلح   ِرَواَي ِ  ِف  َبْكر   َأب و َقالَ   َعَلوى َوَكوانَ  اِفوع  رَ  َأِبو  َعونْ  :الَ َقو ق َتْيَبو َ  َواَيو ِ رِ  َوِف  ،َيَسار   ْبنَ  س 
 .-َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- النَِّب  ِ  َثَقلِ 

َثِن  ْحَمنِ  َعْبودِ  ْبونِ  َسوَلَم َ   َأِبو َعونْ  ِشوَهاب   اْبونِ  َعونْ  ي وون     َأْخَبَرِن  َوْهب   اْبن   َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبن   َحْرَمَل    َحدَّ  ْبونِ  الورَّ
ولِ  َعنْ  ه َرْيَرةَ  َأِب  َعنْ  َعْو     َبِنو  ِبَخْيوفِ  -ّللاَّ   َشواءَ  ِإنْ - اً َغود َنْنِزل  » :َقالَ     َأنَّ  -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- ّللاَِّ  َرس 
 .«اْلك ْفرِ  َعَلى َتَقاَسم وا َحْيث   ِكَناَن َ 
َثِن  َثَنا َحْرب   ْبن   ز َهْير   َحدَّ َثِن  م ْسِلم   ْبن   يد  اْلَولِ  َحدَّ َثِن     اأْلَْوَزاعِ  َحدَّ َثنِ  لز ْهِري  ا َحدَّ َثَنا َسَلَم َ  َأب و  َحدَّ  َرْيوَرةَ ه   َأب وو َحدَّ
ووول   َلَنووا َقووالَ : َقووالَ   َحْيووث   اَنوو َ نَ كِ  َبِنوو  ِبَخْيووفِ  اً دَغوو َنوواِزل ونَ  َنْحوون  » :ىً ِبِمنوو َوَنْحوون   -َوَسوولَّمَ  َعَلْيوو ِ  ّللاَّ   َصوولَّى- ّللاَِّ  َرس 

 َوَل  ي َنواِكح وه مْ  َل  َأنْ  اْلم طَِّلوِب  ِنو َوبَ  َهاِشوم   ِنو بَ  َعَلوى َتَحاَلَفوْت  ِكَناَنو َ  َوَبِنو  اً ق َرْيشو ِإنَّ  َوَذِلوكَ  «اْلك ْفورِ  َعَلى َتَقاَسم وا
ولَ - ِإَلْيِهمْ  ي ْسِلم وا َحتَّى ي َباِيع وه مْ  بَ  ِلكَ ِبذَ  َيْعِن  -مَ َسلَّ وَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَِّ  َرس   .اْلم َحصَّ
َثِن  َثَنا َحْرب   ْبن   ز َهْير   وَحدَّ َثِن  َشَباَب    َحدَّ  َصولَّى- النَِّب  ِ  َعنْ  ْيَرةَ ه رَ  َأِب  َعنْ  َرجِ اأْلَعْ  َعنْ  َنادِ الز ِ  َأِب  َعنْ  َوْرَقاء   َحدَّ

 ."«ْفرِ اْلك   َعَلى َقاَسم واتَ  َحْيث   ْلَخْيف  ا ّللاَّ   َفَتحَ  ِإَذا -ّللاَّ   اءَ شَ  ِإنْ - َمْنِزل َنا» :َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ  
 :-رحمه هللا تعالى-يبوا الم لب 

َثَنا" َثَنا الرَّاِزي   ِمْهَرانَ  ْبن   م َحمَّد   َحدَّ زَّاقِ  َعْبد   َحدَّ  َصولَّى- النَِّب َّ  َأنَّ  ع َمرَ  نِ ابْ  َعنْ  َناِفع   نْ عَ  َأي وبَ  َعنْ  ر  َمْعمَ  َعنْ  الرَّ
نانىة ب والحصىبة وخيىب دنى  كوالمحص  والبهحا  بهح وا  "اأْلَْبَطحَ  َيْنِزل ونَ  َكان وا َوع َمرَ  َبْكر   َوَأَبا -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ  

 مكانن واحد، اسم لش   واحد.
َثِن " َثَنا َمْيم ون   ْبنِ  َحاِتمِ  ْبن   م َحمَّد   َحدَّ ثَ  َباَدةَ ع   ْبن   َرْوح   َحدَّ  َكوانَ  ع َمورَ  اْبونَ  َأنَّ  ع  َنوافِ  َعونْ  َوْيِرَيو َ ج   ْبون   َصوْخر   َناَحدَّ

نَّ ً  التَّْحِصيبَ  َيَرى  ليىه الصىالو ع-كىان م ىرد فعىي الندى  لىو ؛  نىه وهىر ح كونىه سىنة قصىد  دى  بكىر وعمىر لىه "س 
، لشىىة وادىىن عبىىا   نىىه لىىي  بسىىنةقلنىىا ببىىوا عا علىىى ولىىك إ  ادىىن عمىىر وخالفىىه كبىىار الصىىحابة و  تبعىىه -والسىىالم

اىو و دىو بكىر وعمىر ينالىون هنىاا و وهنىاا فيىه،  ،-والسىالمعليىه الصىالو -إنما كان  سمح لخرو ه، يبصىدو الندى  
ا بهح فقوا مر ح لبوا ادن عمر، ولو كان ادن عمر وحدو وخالفه ف  ولك كبار الصحابة كببية ما يصىنعه ادىن 

و بىا بكىىر  -يىه وسىىلمصىلى هللا عل-ن الندىى  إ: عمىر علىىى اىوا، ليىىن انىا قىاا مىا يوافىىق ادىنعمىر مىن اتبىىا  اآلثىار 
 -السىىالمو عليىىه الصىىالو -وخىىروج الندىى   ؟ن اىىوا كىىان  سىىمح لخىىرو قمكىىانوا ينالىىون ا بهىىح، اىىي نبىىوا: إ وعمىىر

 :ادىن عمىر يبىوا عنىدنا يعنى  ؟وخروج  دى  بكىر وخىروج عمىر كلقىم مىن مخىرج واحىد؛  نقىم يبصىدون  قىًة واحىدو
 ؟وا بعد اواوماوناله عمر،  ،وناله  دو بكر ،-والسالمعليه الصالو -ناله الند   ،سنة

عليىىه الصىىالو -لىىي  بسىىنة، وسىىيأت  مىىن حىىدي   دىى  رافىىع  ن الندىى   :ادىىن عبىىا  يبىىوا: لىىي  بسىىنة، عالشىىة تبىىوا
نمىىا قىاا: بعثنىى  فضىربم لىىه قبىىًة بىا بهح، يعنىى  مىىن فيى :لىىم يبىي لىىه -والسىالم عليىىه -ر  مىىرو انىىاا فى  ا بهىىح، وا 
يعن  كون  د  بكر وعمر يوافبون على اوا ويبصدونه يدا علىى  نىه  ،فقوا ير ح البوا الثان  ،-والسالمالصالو 

حتىى إنىىه كىان يكفكىىب دادتىه كمىا قىىاا ادىن عدىىد  ؟فى  تتبعىىه اآلثىار نىىرد  فعىاا ادىن عمىىر مبصىود ومىر ح، يعنىى  بىم  
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وفعىىي  شىيا  قرهبىة مىىن  ؟اىي اىىوا يتعدىد بىه ،-والسىالمالصىىالو عليىه -لتبىع  خفافقىىا علىى مىواهة دابىىة الندى   ؛الدىر
والباعىى  عليقىىا حرصىىه علىىى ا تبىىا ، ليىىن   يكفىى  الحىىر؟ وحىىدو،  ،-رضىى  هللا عنىىه و رضىىاو-اىىوا، ولىىه شىىواو 

 .الحر؟ وحدو   يكف ، فما خالفه فيه كبار الصحابة تركناو، واتبعنا كبار الصحابة
 لبوا ادن عمر، ادن عبا  وعالشة يبولون: اوا لي  بسنة، إنما كان  سمح انا فعله  دو بكر وعمر، واوا مر ح

ضىرب الببىة انىاك وهدا على اوا كىون  دى  رافىع لخرو ه فناا فيه، كأ  مناا من المنااا يكون  يسر للمسافر، 
-لندىى  لىىم يىىأمرو دقىىوا، ا -ليىىه الصىىالو والسىىالمع-ووكىىر  ن الندىى   ،-والسىىالمعليىىه الصىىالو -مىىن فيىىر  مىىر الندىى  
 و د الببة مضروبة فسكم. -عليه الصالو والسالم

  يدا على  نه قصد اوا المكىان، ليىن اىوا فى «منالنا فدًا دخيب دن  كنانة حي  تباسموا على اليفر»لين قوله: 
 ح ة الودا   و ف  الفتح؟

 .طالب:.......
 ف  الفتح على ما سيأت .

نَّ  التَّْحِصيبَ  َيَرى  َكانَ  ع َمرَ  اْبنَ "أن  وبَ  َقودْ  :َنواِفع   َقوالَ  ،ِباْلَحْصوَب ِ  ْفورِ النَّ  َيوْومَ  الظ ْهورَ  ي َصلِ   َوَكانَ  ، ً س  وول   َحصَّ  َرس 
َلَفاء   َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَِّ  م النفىر بىا بهح، وادىن يىو صىلى العصىر  -ليىه الصىالو والسىالمع-الند   "َبْعَده   َواْلخ 

ه الصىىىالو عليىىى-رمىىى  بعىىىد الىىىاواا، ادىىىن عمىىىر صىىىلى الظقىىىر بالحصىىىبة، والندىىى  عمىىىر صىىىلى الظقىىىر بالحصىىىبة، وال
 م النفر با بهح، فيه اختالف وا   ما فيه اختالف؟صلى العصر يو  -والسالم

 .........لب:طا
يىه عل-يىن صىلى الندى  و  ؟صىلى الظقىر -عليىه الصىالو والسىالم-اقتىداً  بىالند  لماوا ما صلى العصر ادن عمىر 

 نعم؟ الظقر يوم النفر؟ -مالصالو والسال
 ........طالب:

ا اىىو ببرهنىىة علىىى  نىىه صىىالاا يعنىى  فعىىي ادىىن عمىىر مىى ،-والسىىالمعليىىه الصىىالو -صىىلى الظقىىر يىىوم النفىىر الندىى  
ولىو  ىا  سىالي يبىوا:  ؟با بهح؟ ويكون قوله: صلى العصر يوم النفر با بهح  واب لس اا؟  ين صلى العصىر

ا، والرم  بعد الاواا، اىي يصىل  عنق  نه ي يب على س اا، الظقر مسكوم ؛ ين صلى المغرب؟ قاا: با بهح
 صعب،  ظن  ن اوا ظاار ما دينقم اختالف. ف  مكان الرم   و قرهبًا منه؟

وبَ  َقودْ  :َنواِفع   َقوالَ  ،ِباْلَحْصوَب ِ  النَّْفورِ  َيوْومَ  الظ ْهرَ  ي َصلِ   َوَكانَ " وول  رَ  َحصَّ َلَفواء   -َوَسولَّمَ  ْيو ِ َعلَ  ّللاَّ   ىَصولَّ - ّللاَِّ  س   َواْلخ 
 سىب مىا تبتضىيه المصىلحة، وتيسىير  مىر الح ىيكومع الاحام الشديد وكثىرو النىا  وتصىرهب الهىرإ علىى ح "َبْعَده  

قىىىدر  -والسىىىالم عليىىىه الصىىىالو-قىىىد   يتيسىىىر فعىىىي اىىىوو ا مىىىور، علىىىى اإلنسىىىان  ن يحىىىر؟ علىىىى ا قتىىىدا  بىىىالند  
 .-إن شا  هللا تعالى-فأ رو ثادم  عنه رفدو يشق عليه  و ص  استهاعته، لين إوا قصد مكانًا وو 

َثَنا" :قاا َرْيب   َوَأب و َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و َحدَّ َثَنا :َقاَل  ك  َثَنا ْير  ن مَ  ْبن   ّللاَِّ  د  َعبْ  َحدَّ  َعاِئَشو َ  َعونْ  َأِبيو ِ  َعونْ  ام  ِهَشو َحودَّ
ول  : "َقاَلْت  نَّ   بِ  َلْيَ   اأْلَْبَطحِ  ن ز  وِج ِ  َمحَ َأسْ  َكانَ  نَّ   أِلَ  -َوَسلَّمَ  ْي ِ َعلَ  ّللاَّ   َصلَّى- النب  َنَزَل    ِإنََّما س  ر   ".َخَرجَ  ِإَذا ِلخ 

َثَناه َثَنا َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و وَحدَّ َثِني ح ِغَياث   ْبن   َحْفص   َحدَّ ِبيعِ  َأب و  ِ وَحدَّ  اْبونَ  َيْعِنو - َحمَّواد   اَثنَ َحودَّ  الزَّْهَراِنو    الرَّ
َثَناه ح -َزْيد   َثَنا َكاِمل   َأب و وَحدَّ َرْيع   ْبن   َيِزيد   َحدَّ َثَنا ز  ل ه   ْلم َعلِ م  ا َحِبيب   َحدَّ ْسَنادِ  َذاِبهَ  ِهَشام   َعنْ  مْ ك   .ِمْثَل    اإلِْ
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َثَنا َمْيد   ْبن   َعْبد   َحدَّ زَّاقِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا ح   َكوان وا ع َمورَ  َواْبونَ  َوع َمورَ  ْكور  بَ  َأَبوا َأنَّ  اِلم  َسو َعونْ  لز ْهوِري ِ ا َعنْ  َمْعَمر   َأْخَبَرَنا الرَّ
 ِإنََّموا" :َوَقاَلوْت  ،ِلوكَ ذَ  َتْفَعول   َتك ونْ  َلومْ  َأنََّهوا َشو َ َعائِ  َعونْ  ع ْرَوة   َوَأْخَبَرِن  :الز ْهِري   َقالَ  -على ما تبدم- اأْلَْبَطحَ  َيْنِزل ونَ 
ول   َنَزَل    وِج ِ  َمحَ َأسْ  َمْنِزلً  َكانَ  أِلَنَّ    -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- ّللاَِّ  َرس  ر  عليىه -فعلقا الندى  يبعض ا فعاا الت   "ِلخ 

 اايكثىر السى  يحصي فيقا مثي اوا اليىالم،  ؟ختلب فيقا اي ا  من العبادام  و من العاداموه   -الصالو والسالم
نما ا  عادو؟ اي العمامة سنة  و ليسم بسنة الخاتم عن و العمامة عن  مثالً   وا 

، الخاتم؟ الخاتم لبسه الند  فعلقا ونبتد  به، إهالة الشعر -عليه الصالو والسالم-بعضقم يبوا سنة؛  ن الند  
، مبتضىىى اىىوا  نىىه   ولبسىىه حينمىىا قيىىي لىىه: إن فىىار    يبىىر ون إ  مىىا كىىان مختومىىاً  ،-عليىىه الصىىالو والسىىالم-
 -الو والسىىىالمعليىىىه الصىىى-ومىىىنقم مىىىن قىىاا: نبتىىىد  بىىىالند   ،لبسىىه إ  مىىىن كانىىىم لىىىه بىىىه حا ىىة، اىىىوو و قىىىة نظىىىري

م الىواب، لمىا  لبىاو  لبىوو، اىي لما اتخو خىاتم الىواب اتخىووا خىوات -عليه الصالو والسالم-ونلبسه، ددليي  ن الند  
 و قىاممحتا ون، وعلى كي حاا اوو تت اودقىا  ا ون؟ كلقم محتا ون لقوا الخاتم الوين  لبوو؟ ما كلقمكلقم محت

يي التعدىد فنبتىد  بىه واىو علىى سىد -عليىه الصىالو والسىالم-النظر، ولوا يختلب فيقا  اىي العلىم، اىي فعلقىا الندى  
   سىىنة و  يلامىىه شىى ،نىىه مثىىي المديىىم بمنىىى ليلىىة عرفىىة: إيعنىى  فايىىة مىىا يبىىاا ؟ و فعلقىىا عىىادو اىىو البىىدووا سىىوو و 

لىىى منىىًى يىىوم الترويىىة، وصىىالته مىىع ثدىىوم خرو ىىه إ ،-والسىىالمعليىىه الصىىالو -  مىىع ثدىىوم ناولىىه با تفىىاإ، يعنىى
يىش؟ لىي  دوا ىب مىن كثيىر مىن الح ىاج يفىرط دقىوا؛  نىه إا وقام ومديته دقا ودفعه بعىد الشىم ، تىرى  ةالخمس

 مر.ن يرى  نه سنة كادن عم عند نه مثله، يعن ا يباا: إ قة فال يأثم دتركه و  يلامه دتركه دم، يعن  فاية م
 .........طالب:
 كيب؟

 ..طالب:.......
 خيب، ما او معروف الخيب؟ال

 ..طالب:.......
 معروف.
 .........طالب:

  ، لي  بمنى،   يخرج من منى.
 .........طالب:
 من منى، رمى ال مرو وخرج من منى. يخرج ،يخرج
 .........طالب:

 ب مكان واسع ف   سفي ال دي ممتد.ي منى، الخيو نه داخ  نم   تنظر إلى المس د
وول  رَ  َنَزَل    نََّماإِ  :َوَقاَلْت  ،َذِلكَ  َتْفَعل   َتك نْ  َلمْ  َأنََّها َعاِئَش َ  َعنْ  ع ْرَوة   َوَأْخَبَرِن "     أِلَنَّو -َوَسولَّمَ  َعَلْيو ِ  ّللاَّ   ىَصولَّ - ّللاَِّ  س 

وِج ِ  َأْسَمحَ  َمْنِزًل  َكانَ  ر   ".ِلخ 
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َثَناو" قاا: ْسحَ  َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و َحدَّ َثَنا َبْكور   أِلَِب  اللَّْفظ  وَ  َعْبَدةَ  ْبن   د  َوَأْحمَ  ع َمرَ  ِب أَ  َواْبن   ِإْبَراِهيمَ  ْبن   ق  اَواِ   َحودَّ
ْفَيان   و َعنْ  ع َيْيَن َ  ْبن   س  وول   َنَزَل    َمْنِزل   ه وَ  نََّماإِ  ِبَشْ ء   ْحِصيب  التَّ  َلْيَ  : َقالَ  َعبَّا    اْبنِ  َعنْ  َعَطاء   َعنْ  َعْمر   َرس 
 ".-َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- ّللاَِّ 
َثَنا" َثَنا :ز َهْيور   َقوالَ  ع َيْيَنو َ  ْبونِ ا َعونْ  اً عَجِمي ب  َحرْ  ْبن   َوز َهْير   َشْيَب َ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َوَأب و َسِعيد   ْبن   ق َتْيَب    َحدَّ وْفَيا َحودَّ  ن  س 
وَلْيَمانَ  َعونْ  َكْيَسانَ  ْبنِ  َصاِلحِ  َعنْ  ع َيْيَن َ  ْبن   وول   م ْرِن َيوَْ  َلومْ : َراِفوع   وَأب و َقوالَ  :َقوالَ  َيَسوار   ْبونِ  س   ّللاَّ   َصولَّى- ّللاَِّ  َرس 

 . "لَ َفَنزَ  َفَجاءَ  َت   ق بَّ  ي ِ فِ  َضَرْبت  فَ  ِجْئت   َوَلِكنِ   ،ىً ِمن ِمنْ  َخَرجَ  ِحينَ  اأْلَْبَطحَ  َأْنِزلَ  َأنْ  -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ 
َلْيَمانَ  َسِمْعت   :َقالَ  َصاِلح   ِرَواَي ِ  ِف  َبْكر   َأب و َقالَ   َعَلوى َوَكوانَ  ،اِفوع  رَ  َأِبو  َعونْ  :الَ قَ  ق َتْيَب َ  َواَي ِ رِ  َوِف  ،َيَسار   ْبنَ  س 
نمىا ين علىى  ن قصىدو لىياىو المتىا ، فقىوا دليى على متاعىه، الثبىي "-َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- النَِّب  ِ  َثَقلِ    بسىنة، وا 

ليىىىه الصىىىالو ع-و ىىىدو  نسىىىب مىىىن فيىىىرو فضىىىرب الببىىىة، سىىىيأت  فىىى  الحىىىدي  ا خيىىىر  ن الندىىى   ،اىىىو منىىىاان اتفىىىاق 
 يعنىى  فىى  ح ىىة الىىودا  فيىىه مرافمىىةانىىا،  عنىىه قصىىد  ن ينىىاا بىىالخيب بعىىد الفىىتح، وانىىاك يختلىىب اليىىالم -والسىىالم

ه إ   نىر؟ يناا ا بهىح ينىاا بالمحصىب؟ مىا فيىه مرافمىة لليفىار، الخيب حي  تباسموا على اليفلليفار  ن يناا ب
نى  يعنى  ناولىه فى  عىام الفىتح دخيىب دكالرمىي،  لعلىة ثىم ترتفىع العلىة وهببىى الحكىمقد يبىوا قالىي: قىد يثدىم الحكىم 

 ه.لنديه على  عدال - ي وعال-هللا  كنانة حي  تباسموا على اليفر مرافمة لليفار، واستشعار لنصر
 .........طالب:

 تبدم كله ف  ح ة الودا .ما ما  إيه، دن  كنانة ف  الفتح، الثان  الحدي  ا خير الل  دي   اوا، 
َثِن " و :عنىدك  َعْبودِ  نِ ْبو َسوَلَم َ  َأِبو  نْ َعو ِشوَهاب   اْبونِ  نْ َعو ي وون     َأْخَبَرِنو  َوْهوب   اْبون   َأْخَبَرَنوا َيْحَيوى ْبن   َحْرَمَل    َحدَّ
ْحَمنِ  ولِ  َعنْ  ه َرْيَرةَ  َأِب  َعنْ  َعْو    ْبنِ  الرَّ  -ّللاَّ   َشواءَ  ِإنْ - اً دَغو َنْنوِزل  » :َقالَ  َأنَّ    -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- ّللاَِّ  َرس 
  المهلىب هعىة دنى  ااشىم وبنىباتباسىمم قىرهش وبنىو كنانىة علىى م "«اْلك ْفرِ  َعَلى َتَقاَسم وا َحْيث   ِكَناَن َ  َبِن  ِبَخْيفِ 

مىن الظلىم واليفىر  ،ظلىم التى  كتدواىاووكىروا فى  اىوو الصىحيفة مىن ال ،-والسالمعليه الصالو -حتى يسلموا الند  
، فأيلىم  ميىع مىا فيقىا قىافأيلت -دابة ا رض- يسر لقا ا رضة - ي وعال-ما كتدوا، لين هللا  والسب  وا عتدا  

 .- ي وعال-ر هللا وما  ببم إ  وكمن مخالفام، 
* ِعل  َذِلوَك َغوًداوَلنَّ ِلَشْ ء  ِإنِ   َفاَوَل َتق  }: - ي وعال-اوا ا ستثنا  امتثاً  لبوله  "«-إن شاء هللا-ننزل غدًا »"

 .[( سورو اليقب24، 23)]ِإلَّ َأن َيَشاء ّللاَّ { 
َثِن " قىاا: َثَنا َحْرب   ْبن   ز َهْير   َحدَّ َثِن  م ْسِلم   ْبن   اْلَوِليد   َحدَّ َثنِ  ْوَزاِع   اأْلَ  َحدَّ َثِن حَ  الز ْهِري    َحدَّ َثَنا َسَلَم َ  َأب و دَّ  ب ووأَ  َحودَّ
ول   َلَنا َقالَ : َقالَ  ه َرْيَرةَ  وو اى «ِكَناَنو َ  َبِنو  ْيفِ ِبخَ  اً َغد اِزل ونَ نَ  َنْحن  » :ىً ِبِمن َوَنْحن   -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى- ّللاَِّ  َرس 

لىى  ن ومىا دام ا سىتثنا  ثدىم بىالهرإ الصىحيحة يحمىي ع «نحىن نىاالون فىدًا دخيىب دنى  كنانىة» ما فيقا اسىتثنا 
 وذلوك أن قريشواً  «رِ اْلك ْفو َعَلوى واَتَقاَسوم   َحْيوث   ِكَناَنو َ  َبِنو  ِبَخْيوفِ  اً َغد َناِزل ونَ  َنْحن  »"الراو  تركه ف  اوا الهرهىق 
-سوول هللا وبن  المطلب أن ل يناكحوهم ول يبايعوهم حتى يسلموا إليهم ر اشم هوبن  كنان  تحالفت على بن  

 ."يعن  بذلك المحصب ،-صلى هللا علي  وسلم
َثِن " َثَنا َحْرب   ْبن   ز َهْير   وَحدَّ َثِن  َشوَباَب    َحدَّ َنوادِ  َأِبو  َعونْ  َوْرَقواء   َحودَّ - نَِّبو  ِ ال َعونْ  ه َرْيوَرةَ  َأِبو  َعونْ  اأْلَْعوَرجِ  َعونْ  الزِ 

 َشواءَ  ِإنْ -»" منالنىا الخيىب   ،الخيىب   "«اْلَخْيوف   -ّللاَّ   َفوَتحَ  ِإَذا ّللاَّ   َشواءَ  ِإنْ - َمْنِزل َنوا» :َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْي ِ  ّللاَّ   َصلَّى
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دقىوا مرافمىة لليفىار حيى  نىاا  ة اليفىار،واىوا ديىان مرافمى "«اْلك ْفورِ  َعَلوى َتَقاَسوم وا َحْيوث   اْلَخْيوف   -ّللاَّ   َفَتحَ  ِإَذا ّللاَّ  
 لى اليفر، فأراد  ن يرافمقم دقوا، نعم؟المكان الو  تباسموا فيه ع

 .........طالب:
-على الند  و صالالو  ،الصحابةوالترض  عن ، - ي وعال-اوا سقي يعن ، الثنا  على هللا  إوا فتح هللا الخيب

مثىي  -ا و ىيع-ف  نسخة و ، - ي وعال-يغة، لو قاا وتغيير الص ،يعن  الوكر والعدم ،-والسالمعليه الصالو 
 اوو من تصرف الرواو ما فيقا إشكاا.

 يلىىم مىىا  يلىىم مىىن اىىوو ا لفىىا  و  ،- ىىي وعىىال-راا هللا اىىوو ا رضىىة التىى  سىىخ «اْلك ْفوورِ  َعَلووى َتَقاَسووم وا َحْيووث  »
ا رضىىة مىىن  اىىوو ،شىىتموسىىب و  وظلىىم وفيقىىا مىىا فيقىىا مىىن كفىىر وتعىىد  ،- ىىي وعىىال-هللا  ىىا  عىىن المخالفىىة لمىىا 

 يسخراا كيب يشا . - ي وعال-م هللا مخلوقا
وشىر  الدخىىار  للفيىىروا  بىاد  صىىاحب البىىامو   يمىىي منىه عشىىرهن م لىىدًا كبىىارًا، ف ىا م ا رضىىة مىىن ا وا إلىىى 

 يلتىىىه، والحمىىىد هلل علىىىى ولىىىك؛  نىىىه حشىىىا اىىىوا اليتىىىاب بىىىأقواا ادىىىن عربىىى ، فىىىأود  فيىىىه  ،اآلخىىىر مىىىا  ببىىىم و  ورقىىىة
ضىىة اىوو ا ر  - ىي وعىىال– و ميىىع مىا قالىىه ادىن عربىى  مىن إلحىاد وحلىىوا واتحىاد، فسىىخر هللاتوحىام والفصىو؟ الف

ثرو فى  وقتىه؛  نىه إنمىا وعلى الم لب  يضًا  ن ينتق    ،على ا مة - ي وعال-فأيلم اليتاب، واوا من نعم هللا 
ة شىاعم اىوو المبالىة فى  بىالد الىيمن، مبالىليىروج اليتىاب؛  نىه و ىد فى  عصىر   و المبالىة م املىة ود  اليتاب اىو

لىى رر، فعىدم التىأليب  و دىاوا اليىالم، واىوا لىي  بميمن، فأراد  ن يروج اليتاب فدخي ادن عرب  شاعم ف  بالد ال
رك قىد يىوكر اإلنسىان  شىيا  مىن   ىي  ن يىروج اليتىاب يىوكر  شىيا   و يتىنعىم ، وا البصىدمن التأليب دقوو النية وا
، يعنىى  المفسىىدو مغمىىورو، مالحظىىة عليقىىا،  و تيىىون مىىا يالحىىف عليقىىا  خىىب بكثيىىر  لينقىىا   شىىيا  وقصىىدو حسىىن،

ب سىكانقا مىن يعن  كتب الصنعان  والشوكان  مللم بأقواا الاهدية من   ي  ن تروج كتىدقم؛  نقىم فى  بىالد فالى
الىد ليىن لىو وكىرم اسىم تمنى  ن تنبي من كتىاب وتنسىبه إلىى صىاحبه و نىم مع ىب بىه وفيىه فو ت ا   ، الترك مثالً 

م نقعى يعن  شيخ اإلسالم وادن البيم ف  قرون تحرإ كتىدقم، فى وا نبىي، عنه مثالً  الم لب ما قرئ اليتاب،  و نبلم
ب الهحاويىىة، ، كمىىا فعىىي صىىاحقم، قىىاا بعىىض العلمىىا ، قىىاا..باسىىمقم الصىىرهح مىىام اليتىىاب، فيبىىاا: قىىاا بعضىى
ن وقد يوكر مىن   ىي   لاً لفين من   ي رواج اليتب، فبد يترك شيوفيرو مو ود بكثرو، فقوا مبصد من مباصد الم  

، ليىىن السىىكوم  يسىىر مىىن وكىىر ..اىىوا   ؟هوا ىىب مىىن   ىىي الىىرواجعىىن  و يسىىكم  اً محرمىى لاً يىىروج، ليىىن يىىوكر شىىي
المحرم، السكوم قىد يكىون فيىه مندوحىة للخىوف علىى نفسىه  و علىى كتابىه  و كىوا، ليىن اليىالم فى   ن يىوكر شىيلًا 

 .-عالو  ي -هللا  عند لب يا  خ  إوا كنم تر و ما  او ا صي،   تاوا   يصوغ بحاا، عدم التأليب محرمًا 
 مىىن  ويكىىون فيىىه فوالىىد عظيمىىة، ليىىن   يىىوكر اسىىمه و  اسىىم م لفىىه خشىىية  ن يفتىىتن بىىه اليتىىاب عىىن   حيانىىًا ينبىىي

   عىىرف  صىىحادقا بالمخالفىىة اليديىىرويحسىىن التعامىىي معىىه، يعنىى  بعىىض التفاسىىير وبعىىض الشىىرو  اليديىىرو للسىىنة التىى
اا  الشرا ، لين مثي الىراا  تفسىير الىر  ةدعونا من المخالفام الت  فمرم ف  بحار المصالح كالفتح والنوو  وببي

ب قىىد ليىىن إوا نبىىي منقىىا مىىن اىىوو الفوالىىد منسىىوبة إلىىى اىىوا اليتىىا ير التىى  فيقىىا فوالىىد و تفسىىير الامخشىىر   و التفاسىى
يحسىىن التعامىىي معىىه، فيتىىرك التصىىرهح باسىىمه إ  فىى  م لىى   يغلىىب علىىى الظىىن  ن اىى     يفتىىتن باليتىىاب مىىن  

 من شدقام وبد . عندو الحاضرهن مثاًل  و السامعين يحسنون التعامي معه، و  يتأثرون بما
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 موافق  لبن عمر. ل األبطحونز  قال بسني  ف  أحد العلماء طالب:
شىواو  عنىدو ادىن عمىر : نه مر ح، يعنى  لىو كىان ادىن عمىر وحىدو قلنىافعي  د  بكر وعمر اوا   شك  عندنا اآلن

العلم   و ف  ردود  اي يعن  ف  ردودنا، و  وافبه كبار الصحابة، لين يناا فيه  دو بكر وعمر ،يتتبع اوو ا مور
 ،مع  ن ادن عمىر صىحاد   ليىي، يعنى    يسىتهيع  حىد  ن يتهىاوا عليىه، وكون اوا لي  بسنة ،على ادن عمر

 باعثه على ولك فقمىه لقىوا  نىه سىنة، وقصىدو الخيىر، ليىن كىون اىوا الفعىي لىم يفعلىه كبىار الصىحابة   يبىاايعن  
 ن ، و سىنةبسنيته، انا فعله كبار الصحابة، فعله  دو بكر وعمر، ماوا نبوا فى  مثىي اىوا؟ يعنى  يت ىه البىوا بأنىه 

 .تركه خالف ا ولى
 ، وعلى  له وصحبه   معين.ك محمداللقم صي   وسلم وبارك على عددك ورسول


